
О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О 
 

Седмичен бюлетин  

на предстоящи за разглеждане наказателни дела  

10 февруари– 16 февруари 2020 г. 

 

 

10 и 11 февруари 2020 г. (понеделник и вторник)  
Наказателно от общ характер дело № 130/2019 -09.30ч. 

Подсъдими по процеса са: И. Й. С. (р. 1985г.) и С. Й. С. (р. 1985г.) 

 
 Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимите И. Й. С. и С. Й. С. (и двамата от гр. 

Павликени) са обвинени в това, че около 22.50-23.00 часа на 18.01.2016 г. в 

гр. Велико Търново, в съучастие помежду си като извършители, отнели 

чужди движими вещи – сумата от 250 лева от владението на К.Я. Б. от гр. 

Велико Търново, с намерението противозаконно да ги присвоят, като след 

заварването им на мястото на престъплението, за да запазят владението 

върху откраднатите вещи, употребили сила – нанасяне на удари с метална 

щанга в областта на главата на К. Б. и възпроизвеждане на изстрели с 

огнестрелно оръжие (пистолет) срещу К. Б., А. А. Х. и А. С. А., като 

деянието е придружено с опит за убийство на тримата пострадали  

 

 - престъпление по чл. 199 ал. 2. т. 2 пр. 2, вр. чл. 198, ал. 3, вр. чл. 20, 

ал. 2 от НК  

 

12 февруари 2020 г. (сряда)  
Наказателно от общ характер дело № 10/2020 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: С. С. М. (р. 1997г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - 

Велико Търново, с който подсъдимият С. С. М. от гр. Горна Оряховица е 

обвинен в това, че  на 10.06.2019 год., в гр. Стражица, с. Камен, общ. 

Стражица и гр. Горна Оряховица, при условията на продължавано 

престъпление, използвал чужд платежен инструмент - дебитна карта, без 

съгласието на титуляра С. Й. П. от гр.Варна, като извършил 21 транзакции 

от ПОС-устройства в различни търговски обекти и изтеглил по този начин 

сумата от общо 818,05 лева, като деянието не съставлява по-тежко 

престъпление. 

 

- Престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, от НК. 

 



13 февруари 2020 г. (четвъртък)  
Въззивно наказателно от общ характер дело № 18/2020 -10.00ч. 

Подсъдим по процеса е: К. М. П. (р. 1980г.) 

 

С присъда по НОХД № 64/2019 г. Районен съд – Свищов е признал 

подсъдимия К. М. П. от гр. Свищов за виновен в това, че на 19/20.07.2017г. 

в гр. Свищов, от бетонна площадка на фирма „Ексел“ ЕООД, на ул. 

„Студентска“№4 при условията на посредствено извършителство чрез Г. К. 

К. и С. Р. Н., които са действали без умишлена вина по смисъла на чл.11, 

ал.1 от НК, отнел чужди движими вещи – 17 квадратни метра облицовъчни 

камъни на обща стойност 311,10 лева от владението на собственика Л. Д. 

Л. от гр. Свищов, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги 

присвои, като отнетите вещи не са били под постоянен надзор и за 

извършване на деянието е използвано моторно превозно средство – 

лекотоварен автомобил „Фолксваген Крафтер“. На основание чл. 195, ал.1, 

т.2 и т.4, пр.1 вр. с чл. 194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 и чл.36 от НК съдът 

го е осъдил на една година лишаване от свобода, като на основание чл.66, 

ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наложеното наказание за срок от 

три години.  

Със същата присъда подсъдимият е оправдан по същото време, място 

и условия да е извършил кражбата на допълнително 93 кв. м. облицовъчни 

камъни.  

Делото в Окръжен съд -  Велико Търново е образувано въз основа на 

въззивна жалба на подсъдимия. 

 

14 февруари 2020 г. (петък)  
Наказателно от общ характер дело № 11/2019 -09.30ч. 

Подсъдим по процеса е: А. П. П. (р. 2000 г.) 

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. 

Търново, с който подсъдимият А. П. П. от гр. Елена  е обвинен в това, че 

на 06.12.2017г. в гр. Елена, общ. Елена, на ул. „Стоян Михайловски" №87 

като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението 

на извършеното и да ръководи постъпките си, запалил имущество със 

значителна стойност - къща на стойност 40 772 лв., ведно с гараж на 

стойност 5384лв., /всичко на обща стойност 46 156 лева/, собственост на 

наследниците на А.Р. К. – Р. А. К., Н. А. К., М. А. Р., Х. А. К., като пожарът 

се е разпрострял и върху друго имущество със значителна стойност - къща 

на стойност 80 453 лв., ведно с гараж на стойност 6225лв., лек автомобил. 

„Сузуки Самурай" на стойност 3900 лв. и намиращите се в помещенията 

вещи на стойност 6219 лева, /всичко на обща стойност 96 797 лева/, 

находящи се на улица „Стоян Михайловски" № 89, собственост на В. А. В. 

и С. П. Г.-Б. от гр. Елена, вследствие на което са последвали значителни 



вреди на обща стойност - 32 480 лв. /21 230 лева за имущество, находящо 

се на ул. „Стоян Михайловски" № 87 и значителни вреди за имуществото, 

находящо се на ул. „Стоян Михайловски" № 89 на стойност 11250 лева./ 

 

- престъпление по чл. 330, ал. 3 във вр. ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 във вр. 

чл. 63, ал. 1,т.ЗотНК. 
 

 


